[આ ગુજરાતી અનુવાદ અસલ અંગ્રે જી પરથી કરવામાાં આવેલ છે . અથથઘટન અંગેનાાં કોઇ પણ વવવાદના સાંજોગો માાં અસલ અંગ્રે જી લખાણ સ્વીકાર્થ ગણાશે].

બૈંક ઓફ બરોડા અમદાવાદ ઝોન, અમદાવાદ
આર્મડથ ગાડથ ની પોસ્ટમાાં સબસ્ટાફની ભરતી (ફક્ત EX-SERVICEMEN માટે )
બેન્ક ઓફ બરોડા, ઝોનલ ઑફફસ, અમદાવાદ ઝોન , બી ઓ બી ટાવર, લો ગાડડ ન ની સામે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ
– ૩૮૦૦૦૬, સબૉફડિનેટ કે ડરના સશસ્ત્ર રક્ષકોની નીચે દશાડ વેલ ખાલી જગ્યાઓ નનમણકું માટે ભ ૂતપ ૂવડ સૈનનકો તરફથી
અરજી મુંગાવવામાું આવે છે .
સ્ટે ટ વાઈઝ જગ્ર્ાઓની માહિતી :
રાજ્ર્ #

પદ

કુ લ જગ્ર્ા

અનુસબુ િત

અનુસબુ િત

અન્ર્

બબન

જાવત**

જનજાવત

પછાત

અનામત

વગથ
ગજરાત

આમ્ડડ ગાડડ

06

0

01

03

02

(પ ૂણડસમય ના
પટાવાળા)

આરક્ષક્ષત ખાલી જગ્યાઓ માટે સુંક્ષક્ષપ્ત શબ્દો: એસસી - અનસ ૂક્ષચત જાનત, એસટી-અનસ ૂક્ષચત જનજાનત,
ઓબીસી - અન્ય પછાત વગડ, ય.આર. – ક્ષબન અનામત
# બેન્કની વહીવટી જરૂફરયાતોને આધારે , રાજ્યમાું ગમે તયાું સ્થાનાુંતરણ માટે ખાલી જગ્યાઓ માટે ખાલી જગ્યા
પસુંદ કરવામાું આવે છે
** એસસી કેટેગરીના ઉમેદવારો બબન અનામત ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે . જો કે આવા ઉમેદવારો
પર લાગ માગડદનશિકા ક્ષબન અનામત કેટેગરીમાું લાગ થશે.
સરકારી ધારાધોરણ મજબ અનામત ઉપલબ્ધ રહેશે.
યોગ્યતાના માપદું ડ:
ઉંમર (૨૦ ફડસેમ્બર,૨૦૧૭ ના રોજ): લઘત્તમ 18 વર્ડ મહત્તમ 26 વર્ડ.
ઉપલી વયમયાડદામાું છૂટછાટ :
Category
અનુસબુ િત જનજાવત

Age Relaxation
5 years

અન્ર્ પછાત વગથ [નોન હિમી લેર્ર]

3 years

ભ ૂતપ ૂવડ સૈનનક

Actual period of service rendered in the Defence
forces + 3 years subject to a maximum age limit of 45
years.

મિત્તમ ઉંમર છૂટછાટની સ્પષ્ટતા
એ. ક્ષબન અનામત ઉમેદવારો: 26 વર્ડ + રક્ષા દળમાું પ્રસ્તત સેવાની વાસ્તનવક સમય + 3 વર્ડ પરું ત 45 વર્ડની
મહત્તમ વય મયાડ દાને આનધન.
બી. અનસક્ષચત જનજાનત નાું ઉમેદવારો: 26 વર્ડ + 5 વર્ડ + રક્ષા દળમાું પ્રસ્તત સેવાની વાસ્તનવક સમય + 3 વર્ડ
પરું ત 45 વર્ડની મહત્તમ વય મયાડ દાને આનધન.
સી. અન્ર્ પછાત વગથ ના ઉમેદવારો: 26 વર્ડ + 3 વર્ડ + રક્ષા દળમાું પ્રસ્તત સેવાની વાસ્તનવક સમય + 3 વર્ડ
પરું ત 45 વર્ડની મહત્તમ વય મયાડ દાને આનધન.
ઉંમરમાું છૂટછાટ મેળવવા માટે ના ઉમેદવારોને ઓનલાઈન પરીક્ષાના સમયે મ ૂળ / નકલોમાું જરૂરી પ્રમાણપત્ર/ત્રો
અને બેંક દ્વારા જરૂરી તરતી પ્રફાયાના કોઈપણ પછીના તબકે ે આવયકયકતા રહેશે.
જરુરી આવશ્ર્ક્તા: • આમી / નૌકાદળ / હવાઈ દળમાુંથી ભ ૂતપ ૂવડ સૈનનક હોવા જોઈએ
• ચાફરત્ર: “સાર” (લઘત્તમ જરૂફરયાત).
• તબીબી ધોરણો - નનવ ૃનત્ત સમયે શ્રેણી "એ" / આકાર -1 તબીબી શ્રેણી.
• સશસ્ત્ર રક્ષકની ફરજો હાથ ધરવા માટે શારીફરક રીતે યોગ્ય હોવ ું જોઈએ.
• તૌનતક ધોરણો - તૌનતક રીતે નવકલાુંગ હોવા જોઈએ નહીં અથવા એવી રીતે નબળા ન હોવા જોઈએ કે જે બેન્ક ની
આમ્ડડ ગાડડ તરીકે ની ફરજોને અસર કરે .
શૈક્ષબણક લાર્કાત:
• ધોરણ 10 કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષા માું ઓછામાું ઓછુ પાસ તારીખ: ૨૦/૧૨/૨૦૧૭ ના રોજ.
• ઉમેદવાર સ્થાનનક તાર્ામાું વાુંચવા અને લખવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. અંગ્રેજી તાર્ા ના જ્ઞાન ને વધારા ન ું
તારણ આપવામાું આવશે.
અરજી ફી `. 100 / - રિેશે.
ચકવણી ની રીત:1. ઓનલાઇન ચકવણી (ાેફડટ કાડડ , ડેક્ષબટ કાડડ અને નેટ બેનન્કિંગ). અરજીપત્ર ફીની ઑનલાઇન ચકવણી માટે
બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જિસ / ચકવણીના ચાિ ચ ૂકવવાના (ઑન-લાઇન પેમેન્ટ) ઉમેદવારો દ્વારા તરવાની રહેશે.
2. ઑફલાઇન ચકવણી (બેન્ક ઓફ બરોડા ચલન) - ઓનલાઈન પોટડ લ પર એપ્પ્લકેશન પ ૂણડ કયાડ પછી, તે
ફી ચકવણી માટે પે-ઇન સ્સ્લપ / વાઉચર / ચલણ પેદા કરે છે . બેન્કના ખાતામાું ફી યોગ્ય રીતે જમા
કરાવવા માટે ફી ચ ૂકવવા માટે ફક્ત આ પે-ઇન કાપલીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ પે-ઇન કાપલી સાથે
બેન્ક ઓફ બરોડાની નજીકની શાખા પર જાઓ અને આ ઓટો જનરે ટ પે-ઈન સ્સ્લપનો ઉપયોગ કરીને
શાખામાું જરૂરી રકમ જમા કરો.

Start date for applying online – (૩૦/૧૧/૨૦૧૭)

Last Date for applying online – (૨૦/૧૨/૨૦૧૭)

પગાર અને ભથથાાં :
ટાઇમ સ્કેલમાું બેક્ષઝક પે (રૂ.) 9560 - 325/4 - 10860 - 410/5 - 12910 - 490/4 - 14870 570/3 - 16580 -655/3 - 18545. મોંઘવારી તથ્,ું એચઆરએ અને અન્ય તથથાું લાગ દરે ચ ૂકવવાપાત્ર
રહેશે.
પસાંદગી પ્રહિર્ા:
પસુંદગી માત્ર પરીક્ષાના મોડ (ઓનલાઇન) દ્વારા જ હશે. પરીક્ષાન ું માળખ ું જે ઑનલાઇન કરવામાું આવશે,
નીચે મજબ છે : Sr.
No.
1
2
3
4
5

Topic / Subject
Knowledge of Local language
Knowledge of English Language
Aptitude Test
Elementary Arithmetic / Numerical Ability
Psychometric Test
Total

Total Marks
20
10
40
10
20
100

Minimum qualifying marks
*
7
3.5
14
3.5
7
35

Total
Time

2 Hours

* નનયત લઘત્તમ ક્વોક્ષલફાઈગ માક્સડ માું ૫% છૂટછાટ આપવામાું આવશે.
અંગ્રેજી અને સ્થાનનક તાર્ાના જ્ઞાન નસવાયની અન્ય પફરક્ષાઓ દ્વદ્વતાર્ી રીતે ઉપલબ્ધ રહેશે એટલે કે અંગ્રેજી
/ગજરાતી તાર્ા.
બેન્ક તેના પરીક્ષાન ું માળખ ું સધારવાનો અનધકાર અનામત રાખે છે જે તેની વેબસાઇટ દ્વારા જાણ કરવામાું આવશે.
પરીક્ષા અંગેની અન્ય નવગતવાર માફહતી હેન્ડઆઉટમાું આપવામાું આવશે, જે ઉમેદવારોને કોલ લેટર / બેન્કની
વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે .
અસ્વીકૃવત:
પસુંદગીના કોઈપણ તબકે ે પસુંદ થયેલ ઉમેદવાર દ્વારા ખોટી માફહતી અને / અથવા પ્રફાયા ઉલ્લુંઘન કયાડ ન ું
પસુંદગી પ્રફાયા દરમ્યાન ધ્યાનમાું આવશે તો તે ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવામાું આવશે અને તેને / તેણીને બેંકની
કોઈપણ પરીક્ષામાું હાજર રહેવાની મુંજૂરી આપવામાું આવશે નહીં. જો આવી હાલની પસુંદગી પ્રફાયા દરનમયાન ન
જોઈ શકાતી હોય પરું ત પછીથી શોધાયેલ હોય, તો આવી અયોગ્યતા પ ૂવડવતી અસર સાથે થશે અને કોઈ પણ કારણ
વગર આ તરતી પ્રફાયાના ને રદ્દ કરવા માટે બેંક અબાનધત અનધકાર રાખે છે .
આ તરતીને લગતી બધી બાબતો માું બેન્કનો નનણડય અંનતમ અને તમામ ઉમેદવારો પર બુંધનકતાડ રહેશે.

ઝોનલ ઓફીસ, અમદાવાદ ઝોન, ૮મો માળ, “બેંક ઓફ બરોડા ટાવર”
લો ગાડથ ન સામે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬

સબોડીનેટ કેડરના સશસ્ત્ર રક્ષકની ભરતી
(ભ ૂતપ ૂવથ સવવિસમેન માટે જ)
બેન્ક ઓફ બરોડા, અમદાવાદ ઝોન સબોડીનેટ કેડરના સશસ્ત્ર રક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ તરવા
માટે ભ ૂતપ ૂવડ સૈનનકો પાસેથી અરજીઓને મુંગાવે છે .
રાજ્ર્

ગુજરાત**

પદ

પ ૂણથ સમર્ ના
પટાવાળા*

કુ લ
જગ્ર્ા
#

06

અનુસબુ િત

અનુસબુ િત

જાવત

જનજાવત

00

01

અન્ર્
પછાત
વગથ

03

જેમાાંથી
બબન
અનામત

શારીહરક

નબળી

વવકલાાંગ

દ્રષ્ષ્ટ

-

-

02

સાંભાળવા
ની
તકલીફ

-

ભ ૂતપ ૂવથ
સૈવનક

06

* સશસ્ત્ર રક્ષકો ને પ ૂણડ સમયના પટાવાળા ના રોસ્ટર હેઠળ આવરી લેવામાું આવ્યા છે .
**મહેસાણા, પાટણ, રાજકોટ, જામનગર, કચ્છ અને ગાુંધીનગર ખાતે આવેલ શાખાઓ કચેરીઓ /
જગ્યાઓ, ઉંમર, શૈક્ષક્ષણક લાયકાત, અરજી ફી, પસુંદગી પ્રફાયા, આરક્ષણ/રીલેકસેશન વગેરે
નવગતવાર માફહતી માટે બેંક ની વેબસાઈટ http://ahmedabad.bobcareers.in તારીખ 20 ડીસેર્મબર,
2017 અથવા તે પહેલા જઓ.
અગત્ર્ની તારીખો
વેબસાઈટની લીંક ની મદત

તારીખ 30 નવેર્મબર, 2017 થી
ુ ી
20 ડીસેર્મબર, 2017 સાાંજે 5.00 વાગ્ર્ા સધ

અરજી કરવા ની છે લ્લી તારીખ

ુ ી
20 ડીસેર્મબર, 2017 સાાંજે 5.00 વાગ્ર્ા સધ
સિી
[જર્ેશ મેિતા]
મિાપ્રબાંધક અને ઝોનલ િેડ
અમદાવાદ ઝોન

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : 30 નવેર્મબર, 2017

